
PROTOCOLO PARA RETORNO DE ATIVIDADES

PRESENCIAIS DA   PLATAFORMA MROSC

Ÿ No momento da inscrição, será necessário enviar atestado de 

vacinação junto com o formulário. As inscrições e participações 

não serão aceitas, caso  a declaração não seja enviada ou não se 

comprove que a pessoa tomou as 2 doses da vacina.

Ÿ Para atividades que necessitem de hospedagem, recomendamos 

que os/as participantes sejam alocados/as em quartos individuais 

como forma de manter o distanciamento;

Em 19 de março de 2020, o Comitê Gestor do Projeto Fortalecimento e 

Regionalização da Plataforma MROSC, suspendeu as atividades 

coletivas e presenciais do projeto e ainda preocupado com a situação 

da Covid-19 e com o grande aumento de contaminação, o surgimento 

de novas variantes e mortes, definiu as seguintes orientações para o 

retorno das atividades presenciais previstas no referido projeto, 

inclusive para as ações previstas por parceiros do FUNDO OSC:

Ÿ O projeto assumirá a distribuição de a fim de MÁSCARAS e ÁLCOOL 

garantir as medidas indicadas de prevenção, durante o evento.

Ÿ Todos as/os participantes deverão MANTER O DISTANCIAMENTO 

ENTRE AS PESSOAS EVITAR AGLOMERAÇÕES e  durante toda a 

realização da atividade

Ÿ As atividades poderão ser realizadas de maneira presencial a partir 

de junho de 2022 e com a limitação máxima de 50 participantes;



Ÿ Recomendamos que cada parceiro do Fundo OSC considere as 

demandas locais de cada projeto, suas especificidades e desafios, 

para elaborar um protocolo de medidas e orientações para aquelas 

ações e atividades presenciais, seguindo nossas orientações de 

retomada e dos órgãos públicos de saúde. Garantindo, assim, a 

segurança dos/das colaboradores e colaboradoras e também das 

pessoas, dos grupos, projetos e comunidades.

Ÿ Caso os/as participantes das atividades tenham algum sintoma 

como tosse, espirro, dor de cabeça, febre, dor no corpo, cansaço, 

coriza, dentre outros que possa se configurar em suspeita de covid-

19, deverá informar imediatamente a equipe do projeto. Caso os 

sintomas apareçam até sete dias antes da viagem, a pessoa deverá 

informar a equipe e, por razões de segurança, sua participação será 

cancelada.

Ÿ Caso o participante apresente os sintomas acima listados em até 7 

dias após a atividade, deverá informar a equipe do projeto a fim de 

garantir o acompanhamento de possíveis contaminações durante o 

evento.

Mesmo com um bom número de pessoas já vacinadas e sinais de 

controle da pandemia, consideramos que ainda é alto o índice de 

pessoas contaminadas e também dos óbitos, e, em razão disso, 

queremos afirmar essas medidas e orientações até , dezembro de 2022

quando faremos nova avaliação da situação, para os devidos 

encaminhamentos e definições.
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